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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

I. Sommarju tal-proposta tal-Kummissjoni 

Fl-istrateġija tagħha Ewropa 2020, l-UE stabbiliet l-għan li jitnaqqas b’mill-inqas 20 miljun 
sal-2020, in-numru ta’ persuni affettwati jew fir-riskju ta’ faqar jew esklużjoni soċjali. Fl-
2010, kważi kwart tal-Ewropej (116 miljun) kienu, fil-fatt, f’riskju ta’ faqar jew esklużjoni 
soċjali. Kif ġustament tfakkar il-Kummissjoni, din is-sitwazzjoni qed tkompli tiggrava, u 
tolqot il-pajjiżi kollha tal-UE, popolazzjonijiet akbar u kategoriji soċjali ġodda bħall-
ħaddiema foqra  u l-pensjonanti bi dħul baxx. Parti minn din il-popolazzjoni, 43 miljun, tgħix 
f’deprivazzjoni materjali severa u ssib ruħha f’sitwazzjoni fejn ma tkunx tista’ tissodisfa l-
ħtiġijiet ta’ sopravivenza l-aktar bażiċi, mingħajr l-aċċess għal ikel adegwat u ta’ kwalità. 
Barra minn hekk, dawk l-aktar vulnerabbli minnhom huma ’l bogħod wisq mis-suq tax-
xogħol biex japprofittaw mill-miżuri ta’ inklużjoni soċjali tal-FSE. 

Il-Kummissjoni tipproponi Fond għall-Għajnuna Ewropea għal Dawk l-Aktar fil-Bżonn 
(FEAD) biex jissostitwixxi l-Programm tal-UE għad-Distribuzzjoni tal-Ikel għall-Persuni l-
aktar fil-Bżonn (PEAD) miċħud minn ċerti Stati Membri (SM) bl-iskuża li din il-kwistjoni 
kienet waħda soċjali li taqa’ taħt it-responsabbiltà unika tal-Istati Membri. Dan il-Fond il-
ġdid, li għandu jaħdem skont ir-regoli tal-Fondi Strutturali huwa ffokat fuq in-nuqqas ta’ ikel, 
il-persuni bla djar u t-tiċħid materjali tat-tfal. Dan ikun jiffinanzja x-xiri ta’ ikel u prodotti 
bażiċi tal-konsumatur għall-użu personali, kif ukoll miżuri ta’ akkumpanjament immirati 
għall-inklużjoni soċjali. Il-Fond huwa marbut ma’ politiki ta’ koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali tal-UE u l-finanzjament tiegħu ġej mill-FSE biss. 

II. Reviżjonijiet dwar il-proposta tal-Kummissjoni 

1) Hemm nuqqas kbir ta’ riżorsi

a) Għall-perjodu 2014 - 2020, ir-riżorsi baġitarji proposti mill-Kummissjoni huma ta’ 2.5 
biljun. Dan inaqqas l-għajnuna b’biljun fir-rigward ta’ dak li qed jitwettaq bħalissa fl-
għajnuna alimentari biss mill-20 Stat Membru li jipparteċipaw fil-Programm tal-UE għad-
Distribuzzjoni tal-Ikel għall-Persuni l-aktar fil-Bżonn. In-negozjati li għaddejjin bejn il-
kapijiet tal-istati u l-gvernijiet ġabu dawn il-mezzi għal 2.1 biljun. Għar-rekord, il-Programm 
tal-UE għad-Distribuzzjoni tal-Ikel għall-Persuni l-aktar fil-Bżonn attwali kien ippjana 3.5 
biljun fuq il-prejodu pluriennali ta’ qabel. Fi żmien meta s-sitwazzjoni qed tmur għall-agħar, 
huwa partikolarment xokkanti li l-baġit allokat għal dawk l-aktar fil-bżonn naqas. Ħafna 
ċittadini dan ma jifhmuhx, li jsaħħaħ sentiment anti-Ewropew f’xi popolazzjonijiet. 

b) Limitata għal ċerti udjenzi, il-proposta tmur kontra l-istess għan tal-Istrateġija Ewropa 
2020. Il-kriterji ta’ tqassim jużaw biss 2 mill-4 indikaturi użati fl-Istrateġija Ewropa 2020 biex 
jinftiehmu l-faqar u l-esklużjoni, jiġifieri n-nies li jsofru minn tiċħid materjali gravi u dawk li 
jgħixu f’familji b’intensità tax-xogħol baxxa ħafna. Dawn iż-żewġ kriterji jaqsmu 
popolazzjoni sħiħa kemm f’sitwazzjoni ta’ esklużjoni kemm f’waħda ta’ faqar li tinsab 
f’riskju għoli ta’ esklużjoni. Fil-fatt, l-Artikolu 4 jirreferi primarjament għan-nies bla dar u t-
tfal.
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c) Barra mit-tqassim tal-ikel, parti mill-Fond jista’ jintuża biex jinxtraw oġġetti ta’ konsum 
bażiċi għan-nies bla dar jew għat-tfal (ilbies). Il-Fond jista’ jappoġġja wkoll attivitajiet ta’ 
inklużjoni soċjali. 

Ir-rapporteur iqis li minħabba li m’hemmx riżorsi biżżejjed allokati għall-ikel għal dawk l-
iktar fil-bżonn, dawn m’għandhomx jitqassmu wisq ħlief għall-ikel. Għalih l-inklużjoni 
soċjali li hija neċessarja, hija diġà ttrattata: fil-programm nazzjonali tagħhom li jmiss l-Istati 
Membri se jkunu meħtieġa li jiddedikawlu 20% mir-riżorsi tal-FSE.

2) Ir-regoli ta’ implimentazzjoni tal-Fond huma estremament riġidi u kumplessi

Il-maġġoranza tal-proposti regolatorji tal-Fondi se jkunu bbażati fuq ir-regoli attwali tal-Fondi 
Strutturali u għandhom piż amministrattiv eċċessiv. Ir-regoli ta’ ġestjoni deskritti mhumiex 
korrelati mal-għan tal-Fondi, li jeħtieġ flessibilità u adattament, fir-rigward ta’ sitwazzjonijiet 
ta’ emerġenza. Barra minn hekk, jeħtieġ li javvanzaw il-finanzjamenti meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta’ dawn l-azzjonijiet, li jista’ joħloq diffikultajiet għal numru ta’ Stati 
Membri. 

Ir-rapporteur jemmen li l-implimentazzjoni kbira bħal din tista’ twassal għal ineffiċjenza u 
sitwazzjoni paradossali fejn il-fondi jeżistu iżda ma jistgħux jintużaw.

3) 2014 se tkun sena ta’ tranżizzjonijiet problematiċi 

Minħabba l-kumplessità tal-implimentazzjoni tal-Fond, huwa probabbli li dan jidħol fis-seħħ 
biss fil-Ħarifa tal-2014. Għalhekk, se jkun tard wisq biex jintlaħqu l-ħtiġijiet bażiċi ta’ dawk 
l-aktar fil-bżonn fis-sena 2014.

III. Proposti tar-rapporteur

Dwar il-baġit u l-prinċipji:

 Jinżammu r-riżorsi finanzjarji fil-livell attwali ta’ 3.5 biljun ewro mifruxa fuq 7 snin.
 Jitqiesu bħala popolazzjonijiet eliġibbli għall-għajnuna dawk li jilħqu l-erba’ 

indikaturi użati mill-UE fl-istrateġija Ewropa 2020.
 Tingħata prijorità għall-ikel, għax dan jissodisfa l-ħtiġijiet bażiċi ta’ dawk l-aktar fil-

bżonn, filwaqt li titħalla l-għażla għal kull Stat Membru li jwassal l-għajnuna lil min 
ikun l-aktar fil-bżonn.

 Fl-interessi tal-effiċjenza, l-Unjoni trid tirreġistra l-azzjoni tagħha f’approċċ globali u 
koerenti fil-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali, inklużi l-bżonnijiet tal-persuna. 
Jidher li, f’dawn il-kundizzjonijiet, huwa essenzjali li jiġu mobilizzati l-politiki kollha 
tal-Unjoni u l-mezzi kollha disponibbli: FSE, FAEŻR, FEDER ... 

 Il-ħażniet ta’ prodotti ta’ intervent se jkunu jistgħu jibqgħu jintużaw għad-
distribuzzjoni lil dawk l-aktar fil-bżonn. Madankollu, ir-rapporteur jixtieq jenfasizza li 
l-valur ta’ dawn il-ħażniet m’għandux jitnaqqas mir-riżorsi allokati lill-fondi. 

 Id-donazzjonijiet tal-ikel għandhom ukoll jiġu mħeġġa.

Fis-sena ta’ tranżizzjoni 2014: 
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 Soluzzjoni tranżitorja għandha tiġi proposta. Fuq il-bażi tal-mudell tal-Programm tal-
UE għad-Distribuzzjoni tal-Ikel għall-Persuni l-aktar fil-Bżonn, finanzjamenti 
Ewropej, minn fondi varji jistgħu jkunu disponibbli lil kull Stat Membru sabiex jibda
l-programm tiegħu. 

IV. Huma possibbli kontribuzzjonijiet tal-PAK għall-Fondi  – Proposti tar- rapporteur

a) L-iffaċilitar tad-donazzjonijiet tal-ikel u t-tnaqqis tal-ħela tal-ikel

Ir-rapporteur iqis li l-ġlieda kontra l-ħela tal-ikel, li hija l-pjaga tal-Ewropa, hija essenzjali. Il-
Kummissjoni u l-Parlament Ewropew (permezz tar-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta’ Jannar 
20121 - ir-Rapport Caronna) stmaw li l-ħela tal-ikel matul il-katina kienet ta’ madwar 190 kg 
kull sena għal kull ċittadin Ewropew. 

Għal dan il-għan, ir-rapporteur jipproponi li:

 Jiġu informati l-konsumaturi dwar ċerti twissijiet tas-saħħa li jiġu mir-regoli 
komunitarji u li jidhru fuq il-prodotti agrikoli u ikel bħall-BBD (data ta’ skadenza) u 
l-UBD (data ta' skadenza tal-użu ottimali) għaliex dawn it-termini jwasslu għal 
konfużjoni kbira fl-imħuħ tal-konsumaturi, u jikkawżaw ħela sinifikanti. 

 Jiġi rivedut ir-regolament tal-UE dwar l-istandards ta’ kummerċjalizzazzjoni tal-
prodotti agrikoli (speċjalment fis-settur tal-frott u l-ħxejjex) sabiex tiġi promossa l-
provvista ta’ frott u ħaxix naturali.

 L-awtorizzazzjoni tad-dritt ta’ stabbiliment u d-dritt għall-isfruttar tad-distribuzzjoni 
kbira bil-kundizzjoni li l-ikel li ma jinbiegħx jingħata bħala donazzjoni.

b) Il-mobilizzazzjoni tar-riżorsi tal-FAEŻR

Hemm żewġ miżuri rilevanti għaż-żewġ prijoritajiet tal-iżvilupp rurali tar-riforma li jistgħu 
jgħinu biex jiġu mitmugħa dawk l-aktar fil-bżonn: 

- Prijorità 3: Il-promozzjoni tal-organizzazzjoni tal-katina tal-ikel u b’mod partikolari
ċirkuwiti qosra ta’ provvista. Jinqatgħu l-intermedjarji u jinħolqu rabtiet soċjali, dawn iċ-
ċirkuwiti qosra jippermettu lill-bidwi jbiegħ il-prodotti tiegħu sew u bi prezz raġonevoli għall-
konsumaturi. Barra minn hekk, jistgħu jiġu implimentati investimenti fi pjattaformi loġistiċi u 
fit-trasformazzjoni ta’ prodotti li ma jinbiegħux u fil-bottijiet.
- Prijorità 6: Il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, it-tnaqqis tal-faqar u l-iżvilupp ekonomiku.

c) L-użu tar-riforma li jmiss tal-OKS dwar il-frott u l-ħxejjex

Il-popolazzjonijiet fil-mira tal-Fondi għandhom ikunu kapaċi li jieklu ikel bilanċjat u ta’ 
kwalità nutrittiva tajba. Il-frott u l-ħaxix huma prodotti importanti f’ikla. Ir-regolament attwali 
jippermetti li dawn il-prodotti jitqassmu mingħajr ħlas lill-karitajiet, lil fondazzjonijiet 
magħżula mill-Istati Membri jew fis-settur pubbliku (sptarijiet, skejjel, ċentri għall-kura tas-
saħħa ...). L-organizzazzjonijiet imsieħba tal-Fondi għandhom jiġu indirizzati aktar spiss. 

                                               
1  P7_TA-PROV(2012)0014
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-
Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli tal-fond, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Id-disposizzjonijiet għandhom 
jiżguraw ukoll il-konformità tal-Fondi mal-
politiki soċjali u ambjentali tal-Unjoni 
bħall-ġlieda kontra l-ħela tal-ikel.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-ħela tal-ikel hija skandlu kbir li kontrieha l-Unjoni Ewropea ddeċidiet li tieħu azzjoni. Il-
partijiet interessati kollha tal-Fond għandhom jintegraw għodod u mekkaniżmi biex 
jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra l-ħela tal-ikel.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex tistabbilixxi qafas finanzjarju 
xieraq, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, analiżi annwali tar-
riżorsi globali skont l-Istat Membru 
permezz ta’ metodu oġġettiv u trasparenti 
li jirrifletti d-differenzi f’termini ta’ faqar u 
ta’ privazzjoni materjali.

(7) Sabiex tistabbilixxi qafas finanzjarju 
xieraq, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, analiżi annwali tar-
riżorsi globali skont l-Istat Membru 
permezz ta’ metodu oġġettiv u trasparenti 
li jirrifletti d-differenzi f’termini ta’ faqar u 
ta’ privazzjoni materjali bħal-limitu ta’ 
faqar relattiv.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi definit mekkaniżmu komuni u sempliċi biex jiġi żgurat li kull Stat Membru 
jikkunsidra grupp simili ta’ benefiċjarji b’kont meħud tad-differenzi nazzjonali. Peress li l-
faqar relattiv huwa indikatur magħżul mill-Istrateġija Ewropa 2000 u użat mill-Eurostat, 
jaqbel li dan jintuża fil-qafas tal-Fond.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-programm operattiv ta’ kull Stat 
Membru għandu jidentifika u jiġġustifika l-
forom ta’ privazzjoni materjali li sejrin jiġu 
indirizzati, u jiddeskrivi l-għanijiet u l-
karatteristiċi tal-għajnuna lill-persuni l-
aktar fil-bżonn li sejrin jiġu pprovduti 
permezz tas-sostenn ta’ skemi nazzjonali. 
Għandu jinkludi wkoll l-elementi 
neċessarji biex tiġi żgurata l-
implimentazzjoni effettiva u effiċjenti tal-
programm operattiv.

(8) Il-programm operattiv ta’ kull Stat 
Membru għandu jidentifika u jiġġustifika l-
forom ta’ privazzjoni materjali li sejrin jiġu 
indirizzati, u jiddeskrivi l-għanijiet u l-
karatteristiċi tal-għajnuna lill-persuni l-
aktar fil-bżonn li sejrin jiġu pprovduti 
permezz tas-sostenn ta’ skemi nazzjonali. 
L-aċċess għall-ikel għandu jkun l-ewwel 
nuqqas li jiġi indirizzat mill-Istati 
Membri. Il-programm għandu jinkludi 
wkoll l-elementi neċessarji biex tiġi 
żgurata l-implimentazzjoni effettiva u 
effiċjenti tal-programm operattiv.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-ikel huwa l-aktar bżonn fundamentali li jippermetti lill-organizzazzjonijiet imsieħba u l-
Istati Membri biex jagħmlu kuntatt ma’ dawk in-nies li huma esklużi mill-ħajja soċjali. Dan 
huwa l-aħjar mod biex tiġi żgurata l-effiċjenza tal-Fondi.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex tittejjeb il-kwalità u d-disinn 
ta’ kull programm operattiv u tiġi evalwata 
l-effikaċja u l-effiċjenza tal-Fond, 
għandhom isiru evalwazzjonijiet ex ante u 

(12) Sabiex tittejjeb il-kwalità u d-disinn 
ta’ kull programm operattiv u tiġi evalwata 
l-effikaċja u l-effiċjenza tal-Fond, 
għandhom isiru evalwazzjonijiet ex ante u 
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ex post. Dawk l-evalwazzjonijiet 
għandhom jiġu ssupplimentati minn 
stħarriġiet fuq il-persuni l-aktar fil-bżonn 
li bbenefikaw mill-programm operattiv u, 
jekk meħtieġ, permezz ta’ evalwazzjonijiet 
matul il-perjodu ta’ programmazzjoni. Ir-
responsabbiltajiet tal-Istati Membri u tal-
Kummissjoni f’dan ir-rigward għandhom 
jiġu speċifikati.

ex post. Dawk l-evalwazzjonijiet 
għandhom jiġu ssupplimentati minn 
stħarriġiet fuq id-dejta fuq il-faqar relattiv 
f’kull Stat Membru. Ir-responsabbiltajiet 
tal-Istati Membri u tal-Kummissjoni f’dan 
ir-rigward għandhom jiġu speċifikati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dawn it-tipi ta’ valutazzjonijiet iżidu mal-piż amministrattiv tal-Istati Membri u l-
organizzazzjonijiet imsieħba u jnaqqsu l-effiċjenza tal-Fond. Valutazzjonijiet globali fuq il-
faqar relattiv fil-livell nazzjonali jilħqu l-istess għan b’mod aktar effiċjenti u jippermettu iżjed 
effiċjenza fil-baġit allokat għall-għajnuna tal-foqra.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) [Proposta għal] Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-
swieq fi prodotti agrikoli (Regolament 
dwar l-OKS Unika) jipprevedi li prodotti 
mixtrija bl-intervent tal-pubbliku wieħed 
jista’ jeħles minnhom billi jsiru disponibbli 
għall-iskema tad-distribuzzjoni għal dawk 
l-iktar fil-bżonn fl-Unjoni jekk dik l-
iskema tipprevedi hekk. Minħabba dan, 
skont iċ-ċirkostanzi, il-ksib tal-ikel mill-
użu, l-ipproċessar jew il-bejgħ ta’ stokkijiet 
bħal dawn jista’ jkun ekonomikament l-
iktar għażla vijabbli, huwa xieraq li 
possibilità bħal din tiġi prevista f’dan ir-
Regolament. L-ammonti dderivati minn 
tranżazzjoni li tikkonċerna l-istokkijiet 
għandhom jintużaw għall-benefiċċju ta’ 
dawk li huma l-iktar fil-bżonn, u 
m’għandhomx jiġu applikati b’mod li 
jnaqqsu l-obbligu tal-Istati Membri biex 

(17) [Proposta għal] Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-
swieq fi prodotti agrikoli (Regolament 
dwar l-OKS Unika) jipprevedi li prodotti 
mixtrija bl-intervent tal-pubbliku wieħed 
jista’ jeħles minnhom billi jsiru disponibbli 
għall-iskema tad-distribuzzjoni għal dawk 
l-iktar fil-bżonn fl-Unjoni jekk dik l-
iskema tipprevedi hekk. Minħabba dan, 
skont iċ-ċirkostanzi, il-ksib tal-ikel mill-
użu, l-ipproċessar jew il-bejgħ ta’ stokkijiet 
bħal dawn jista’ jkun ekonomikament l-
iktar għażla vijabbli, huwa xieraq li 
possibilità bħal din tiġi prevista f’dan ir-
Regolament. L-ammonti dderivati minn 
tranżazzjoni li tikkonċerna l-istokkijiet 
għandhom jintużaw għall-benefiċċju ta’ 
dawk li huma l-iktar fil-bżonn b’mod 
kumplimentari mar-riżorsi tal-Fond 
mingħajr ma jitnaqqsu l-ispejjeż tal-użu 
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jikkofinanzjaw il-programm. Sabiex ikun 
żgurat l-iktar użu effiikaċi tal-istokkijiet ta' 
intervent u l-qligħ minnhom il-
Kummissjoni għandha, f’konformità mal-
Artikolu 19(e) tar-Regolament (UE) Nru 
[OKS] tadotta l-atti ta’ implimentazzjoni li 
jistabbilixxu l-proċeduri li bihom il-
prodotti fl-istokkijiet ta’ intervent jistgħu 
jintużaw, jiġu pproċessati jew mibjugħa 
għall-għanijiet tal-programm għal dawk l-
aktar fil-bżonn.

mill-finanzjamenti allokati. Sabiex ikun 
żgurat l-iktar użu effikaċi tal-istokkijiet ta' 
intervent u l-qligħ minnhom il-
Kummissjoni għandha, f’konformità mal-
Artikolu 19(e) tar-Regolament (UE) Nru 
[OKS] tadotta l-atti ta’ implimentazzjoni li 
jistabbilixxu l-proċeduri li bihom il-
prodotti fl-istokkijiet ta’ intervent jistgħu 
jintużaw, jiġu pproċessati jew mibjugħa 
għall-għanijiet tal-programm għal dawk l-
aktar fil-bżonn.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istokkijiet ta’ intervent, meta dawn jeżistu, għandhom jiżdiedu u m’għandhomx jitnaqqsu 
mir-riżorsi allokati, biex tiġi żgurata l-prevedibbiltà għall-organizzazzjonijiet imsieħba tal-
finanzjamenti mogħtija.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) “persuni l-aktar fil-bżonn” tfisser 
persuni fiżiċi, kemm jekk individwi, 
familji, unitajiet domestiċi jew gruppi 
magħmula minn persuni bħal dawn, li l-
bżonn tagħhom għall-assistenza ġie 
stabbilit skont il-kriterji oġġettivi adottati 
mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, 
jew definiti mill-organizzazzjonijiet
imsieħba u li huma approvati minn dawk l-
awtoritajiet kompetenti;

(1) “persuni l-aktar fil-bżonn” tfisser 
persuni fiżiċi, kemm jekk individwi, 
familji, unitajiet domestiċi jew gruppi 
magħmula minn persuni bħal dawn, li l-
bżonn tagħhom għall-assistenza ġie 
stabbilit skont il-kriterji oġġettivi adottati 
mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti
b’kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet
imsieħba u li huma approvati minn dawk l-
awtoritajiet nazzjonali;

Or. fr

Ġustifikazzjoni
Jaqbel li jiġu żgurati aktar ċarezza u djalogu bejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u l-
organizzazzjonijiet imsieħba biex tiġi promossa l-effiċjenza. 
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) “organizzazzjonijiet imsieħba” tfisser 
korpi pubbliċi jew organizzazzjonijiet li ma 
jaħdmux għall-qligħ li jwasslu l-ikel jew il-
prodotti direttament jew permezz ta’ 
organizzazzjonijiet imsieħba oħra lill-
persuni l-aktar fil-bżonn, u li l-
operazzjonijiet tagħhom intgħażlu mill-
awtorita ta’ ġestjoni skont l-
Artikolu 29(3)(b);

(2) “organizzazzjonijiet imsieħba” tfisser 
korpi pubbliċi jew organizzazzjonijiet li ma 
jaħdmux għall-qligħ li jwasslu l-ikel u l-
prodotti direttament jew permezz ta’ 
organizzazzjonijiet imsieħba oħra lill-
persuni l-aktar fil-bżonn, u li l-
operazzjonijiet tagħhom intgħażlu mill-
awtorità ta’ ġestjoni skont l-Artikolu 
29(3)(b);

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-ikel huwa l-aktar bżonn fundamentali li jippermetti lill-organizzazzjonijiet imsieħba u l-
Istati Membri biex jagħmlu kuntatt ma’ dawk in-nies li huma esklużi mill-ħajja soċjali. Dan 
huwa l-aħjar mod biex tiġi żgurata l-effiċjenza tal-Fondi.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-
organizzazzjonijiet imsieħba 
jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra l-ħela 
tal-ikel f’kull stadju tal-katina tad-
distribuzzjoni, inkluża l-provvista tal-ikel 
u l-edukazzjoni tal-benefiċjarji għal dan 
il-għan.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-ħela tal-ikel hija skandlu kbir li kontrieha l-Unjoni Ewropea ddeċidiet li tieħu azzjoni.. Il-
partijiet interessati kollha tal-Fond għandhom jintegraw għodod u mekkaniżmi biex 
jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra l-ħela tal-ikel.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-riżorsi globali disponibbli għall-
impenn baġitarju mill-Fond għall-
perjodu 2014-2020 għandhom ikunu 
ta’ EUR 2 500 000 000 skont il-prezzijiet 
tal-2011, skont it-tqassim annwali stabbilit 
fl-Anness II.

1. Ir-riżorsi globali disponibbli għall-
impenn baġitarju mill-Fond għall-perjodu 
2014-2020 għandhom ikunu ta’ 
EUR 3 500 000 000 skont il-prezzijiet tal-
2011, skont it-tqassim annwali stabbilit fl-
Anness II.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-baġit propost mill-Kummissjoni se jerġa’ jnaqqas l-għajnuna b’biljun meta mqabbel ma’ 
dak li hemm bħalissa għall-għajnuna għall-ikel mogħtija lil 20 Stat Membru li jipparteċipaw 
fil-Programm tal-UE għad-Distribuzzjoni tal-Ikel għall-Persuni l-aktar fil-Bżonn. Jaqbel, tal-
anqas, li jinżamm il-pakkett previst għall-Programm tal-UE għad-Distribuzzjoni tal-Ikel 
għall-Persuni l-aktar fil-Bżonn, li huwa ta’ 3.5 biljun fuq 7 snin.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, li tistabbilixxi l-analiżi 
annwali tar-riżorsi globali għal kull Stat 
Membru, skont l-Artikolu 84 (5) tar-
Regolament (UE) Nru… (CPR), mingħajr 
preġudizzju għall-paragrafu 4 ta’ dan l-
Artikolu, filwaqt li jitqiesu l-indikaturi li 
ġejjin stabbiliti mill-Eurostat:

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, li tistabbilixxi l-analiżi 
annwali tar-riżorsi globali għal kull Stat 
Membru, skont l-Artikolu 84 (5) tar-
Regolament (UE) Nru… (CPR), mingħajr 
preġudizzju għall-paragrafu 4 ta’ dan l-
Artikolu, filwaqt li jitqiesu l-indikaturi li 
ġejjin stabbiliti mill-Eurostat:

(-a) il-limitu tal-faqar relattiv, huwa l-
perċentwali tal-popolazzjoni li tgħix fi 
djar b’dħul inqas mis-60% tad-dħul 
medju nazzjonali;

(a) il-popolazzjoni li tbati minn privazzjoni (a) il-popolazzjoni li tbati minn privazzjoni 
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materjali severa; materjali severa;
(b) il-popolazzjoni li tgħix fi 
djarb’intensità tax-xogħol vera baxxa.

(b) il-popolazzjoni li tgħix fi djar 
b’intensità tax-xogħol vera baxxa.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jaqbel li jinżammu l-indikaturi kollha tal-faqar magħżula mill-UE fl-istrateġija Ewropa 2020.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtorità maniġerjali għandha twettaq 
stħarriġ strutturat dwar il-benefiċjarji finali 
fl-2017 u fl-2021, skont il-mudell 
ipprovdut mill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tadotta l-mudell 
permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni. Dan 
l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi 
adottat skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 60(2).

2. L-awtorità maniġerjali għandha twettaq 
stħarriġ strutturat dwar il-benefiċjarji finali 
fl-2017 u fl-2021, skont il-mudell 
ipprovdut mill-Kummissjoni u stabbilit 
b’kooperazzjoni mal-partijiet interessati. 
Il-Kummissjoni għandha tadotta l-mudell 
permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni. Dan 
l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi 
adottat skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 60(2).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat li l-valutazzjonijiet ikunu konsistenti mar-realtà, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi dan il-mudell f’kooperazzjoni mal-partijiet interessati attivi f’dan il-qasam. 

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ikel u l-prodotti għall-persuni jew għat-
tfal mingħajr akkomodazzjoni jistgħu 
jinxtraw mill-organizzazzjonijiet imsieħba 
nfushom.

L-ikel u l-prodotti għall-benefiċjarji finali
jistgħu jinxtraw mill-organizzazzjonijiet 
imsieħba nfushom.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Fondi huma maħsuba għall-ifqar nies li huma waħda mill-ikbar kategoriji ta’ persuni li 
jeħtieġu l-għajnuna. L-Artikolu 2, paragrafi 1 u 7, u l-Artikoli 3 u 21, paragrafu 4, fost l-
oħrajn, jirreferu b’mod espliċitu għal dawk li huma l-aktar fil-bżonn; għalhekk, din l-emenda 
hija maħsuba għal aktar konsistenza f’dan ir-Regolament.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistgħu jinxtraw ukoll minn korp pubbliku 
u jsiru disponibbli bla ħlas mill-
organizzazzjonijiet imsieħba. F’dak il-każ, 
l-ikel jista’ jinkiseb mill-użu, l-ipproċessar, 
jew il-bejgħ ta’ prodotti fl-istokkijiet ta’ 
intervent li jkunu saru disponibbli skont l-
Artikolu 15 tar-Regolament(UE) Nru 
[OSK] sakemm din tkun l-għażla l-iktar 
favorevoli mil-lat ekonomiku u ma 
ddewwimx bla bażonn it-twassil tal-
prodotti tal-ikel lill-organizzazzjonijiet 
imsieħba. Kull ammont dderivat minn 
tranżazzjoni fir-rigward ta’ dawk l-
istokkijiet għandu jintuża għall-benefiċċju 
tal-persuni l-iktar fil-bżonn, u m’għandux 
jiġi applikat biex inaqqas l-obbligu tal-
Istati Membri, previst fl-Artikolu 18 ta' 
dan ir-Regolament, biex jikkofinanzja l-
programm.

Jistgħu jinxtraw ukoll minn korp pubbliku 
u jsiru disponibbli bla ħlas mill-
organizzazzjonijiet imsieħba. F’dak il-każ, 
l-ikel jista’ jinkiseb mill-użu, l-ipproċessar, 
jew il-bejgħ ta’ prodotti fl-istokkijiet ta’ 
intervent li jkunu saru disponibbli skont l-
Artikolu 15 tar-Regolament(UE) Nru 
[OSK] sakemm din tkun l-għażla l-iktar 
favorevoli mil-lat ekonomiku u ma 
ddewwimx bla bżonn it-twassil tal-prodotti 
tal-ikel lill-organizzazzjonijiet imsieħba. 
Kull ammont dderivat minn tranżazzjoni 
fir-rigward ta’ dawk l-istokkijiet għandu 
jintuża għall-benefiċċju tal-persuni l-iktar 
fil-bżonn b’mod kumplimentari mar-
riżorsi tal-Fond mingħajr ma jitnaqqsu l-
ispejjeż tal-użu mill-finanzjamenti 
allokati. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istokkijiet ta’ intervent, meta dawn jeżistu, għandhom jiżdiedu u m’għandhomx jitnaqqsu 
mir-riżorsi allokati, biex tiġi żgurata l-prevedibbiltà għall-organizzazzjonijiet imsieħba tal-
finanzjamenti mogħtija.
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ispejjeż tax-xiri tal-ikel, u ta’ prodotti 
bażiċi għall-konsumatur għall-użu 
personali ta’ persuni jew ta’ tfal mingħajr 
akkomodazzjoni;

(a) l-ispejjeż tax-xiri tal-ikel, u ta’ prodotti 
bażiċi għall-konsumatur għall-użu 
personali ta’ benefiċjarji finali;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Fondi huma maħsuba għall-ifqar nies li huma waħda mill-ikbar kategoriji ta’ persuni li 
jeħtieġu l-għajnuna. L-Artikolu 2, paragrafi 1 u 7, u l-Artikoli 3 u 21, paragrafu 4, fost l-
oħrajn, jirreferu b’mod espliċitu għal dawk li huma l-aktar fil-bżonn; għalhekk, din l-emenda 
hija maħsuba għal aktar konsistenza f’dan ir-Regolament.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) meta korp pubbliku jixtri l-ikel jew il-
prodotti bażiċi tal-konsumatur għall-użu 
personali tal-persuni jew ta’ tfal mingħajr 
akkomodazzjoni u jipprovdihom lill-
organizzazzjonijiet imsieħba, l-ispejjeż tat-
trasport tal-ikel jew ta’ prodotti lill-
imħażen tal-organizzazzjonijiet imsieħba 
b’rata fissa ta’ 1 % tal-ispejjeż imsemmija 
fil-punt (a);

(b) meta korp pubbliku jixtri l-ikel jew il-
prodotti bażiċi tal-konsumatur għall-użu 
personali tal-benefiċjarji finali u 
jipprovdihom lill-organizzazzjonijiet 
imsieħba, l-ispejjeż tat-trasport tal-ikel jew 
ta’ prodotti lill-imħażen tal-
organizzazzjonijiet imsieħba b’rata fissa ta’ 
1 % tal-ispejjeż imsemmija fil-punt (a);

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Fondi huma maħsuba għall-ifqar nies li huma waħda mill-ikbar kategoriji ta’ persuni li 
jeħtieġu l-għajnuna. L-Artikolu 2, paragrafi 1 u 7, u l-Artikoli 3 u 21, paragrafu 4, fost l-
oħrajn, jirreferu b’mod espliċitu għal dawk li huma l-aktar fil-bżonn; għalhekk, din l-emenda 
hija maħsuba għal aktar konsistenza f’dan ir-Regolament.
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-ispejjeż tal-attivitajiet ta’ inklużjoni 
soċjali mwettqa u ddikjarati mill-
organizzazzjonijiet imsieħba li jwasslu l-
għajnuna materjali direttament lill-
persuni l-aktar fil-bżonn b’rata fissa ta’ 
5 % tal-ispejjeż imsemmija fil-punt (a);

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Peress li fl-implimentazzjoni tal-programmi nazzjonali futuri tal-FSE l-Istati Membri huma 
obbligati li jallokaw 20% tal-FSE għall-inklużjoni soċjali, jaqbel li jiġu allokati l-ftit riżorsi li 
jibqgħu għall-ikel għal dawk li huma l-aktar fil-bżonn.


